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Zápis z IX. zasedání zastupitelstva městyse Nový Rychnov
konaného dne 31. července 2015
v obřadní síni úřadu městyse v Novém Rychnově
Přítomní zastupitelé: Mgr. Ondřej Kratochvíl, Vlastimil Florian, Ing. Milan Vopálenský,
Jaroslav Benda
Omluveni: Iva Reichová, Jiří Holan DiS.
Předsedající: Ing. Milan Vopálenský – místostarosta městyse
0 občanů
Program:
1. Zahájení
2. Rozpočtové opatření městyse č. 11 na rok 2015
3. Záměr pronájmu obecní restaurace
4. Interpelace a diskuse
5. Závěr
I. Zahájení
Zasedání zahájil předsedající v 18,00 přivítáním přítomných zastupitelů, poté provedl
kontrolu prezenční listiny, konstatoval, že zastupitelstvo městyse je usnášeníschopné a že
bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Zapisovatelem předsedající určil pana Maláta.
Ověřovateli zápisu předsedající určil pana Floriana a pana Bendu. K zápisu z 8. zasedání
nebyly vzneseny žádné připomínky. Program zasedání byl schválen. (4/0/0)
II. Rozpočtové opatření městyse č. 11 na rok 2015
Místostarosta městyse předložil návrh rozpočtového opatření č. 11 v rozpočtu městyse na
rok 2015 (viz příloha č. 1). V rozpočtovém opatření je zahrnuto čerpání rozpočtové rezervy na
tyto výdaje: opravu komunikace ke škole z přebytečné asfaltové drti – 160 000,- Kč, navýšení
výdajů na údržbu a opravy fotbalového hřiště a staveb na hřišti – 30 000,-. Návrh byl
schválen. (4/0/0)
III. Záměr pronájmu obecní restaurace
Místostarosta městyse navrhl změnu záměru pronájmu obecní restaurace spočívající ve
snížení minimálního měsíčního nájemného na 8 000,- Kč. V současné době mají o pronájem
restaurace zájem paní Sapíková a pan Straka. Místostarosta městyse uvedl, že panu Strakovi
zkušebně krátkodobě pronajme prostory restaurace na 30 dnů, aby byl provoz zajištěn po
zbytek letních prázdnin a zvláště na pouť. Pan Florian uvedl, že zjišťoval reference a nemá, co
by zájemcům vytknul. Pan Benda se dotázal, zda jsou zájemci obeznámeni se stavem prostor
a se svými povinnostmi. Místostarosta reagoval, že prostory si prohlédli osobně. Záměr
pronájmu nebytových prostor restaurace s jedinou změnou – snížením minimálního
nájemného – byl schválen. (4/0/0)
IV. Interpelace a diskuse
a)
Pan Florian poděkoval za kvalitní vyspravení komunikace z Čejkova na Lešov. Bylo
by dobré, aby se mohlo v opravě pokračovat i nadále. Dále poděkoval jménem SDH Rynárec
rychnovským hasičům za účast na kulturní akci v Rynárci, kde předvedli hasičskou techniku.
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VIII. Závěr
Zasedání zastupitelstva ukončil místostarosta městyse v 18,30. Poděkoval všem za účast a
podněty.
Usnesení č. 01/09/15 k bodu 2:
Zastupitelstvo městyse schválilo rozpočtové opatření č. 11 v rozpočtu městyse na rok 2015
dle přílohy č. 1. (4 pro – hlasováno veřejně)
Usnesení č. 02/09/15 k bodu 3:
Zastupitelstvo městyse schválilo záměr pronájmu nebytových prostor v Novém Rychnově č.
p. 87 (využití jako: hostinská činnost a pořádání společenských a kulturních akcí) za
minimální nájemné ve výši 8 000,- Kč; ostatní podmínky nájmu zůstávají stejné. Podmínkou
pronájmu je předložení podnikatelského záměru a souhlas s návrhem nájemní smlouvy. Toto
usnesení ruší usnesení č. 04/06/15. (4 pro – hlasováno veřejně)

V Novém Rychnově dne 5. srpna 2015 zapsal: Malát Jan…………............................................
Ověřili: dne ………………….

Benda Jaroslav...……..…..……….........……..………….

dne ………………….

Florian Vlastimil….……...…..……………….………….
Starosta městyse……………..………........………………

